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VOORWOORD

GOLVEN
E

conomische tegenvallers komen altijd uit onverwachte hoek.

Twee jaar geleden was het een virus uit China, nu is het een
dictator uit Rusland die Oekraïne binnenviel.
Uiteraard zorgt dat voor enige economische tegenwind.
Energieprijzen rijzen de pan uit en een torenhoge inflatie tast
de koopkracht van de consument aan. Maar moeten we daarom
afzien van het doen van investeringen en onder de dekens
kruipen? Nee, natuurlijk niet. Goeie ondernemers weten altijd om
te gaan met wisselende en ook moeilijke marktomstandigheden.
De economie gaat nooit in een rechte lijn omhoog en beweegt
zich in golven. En zoals ik een vermogensbeheerder op BNR
laatst hoorde zeggen: “Timen is onmogelijk.” En: “blijf in de markt
aanwezig. Als je verkoopt en een golf omhoog mist maak je dat
niet meer goed.”
Ook is Antea geen korte termijn-investeerder. Onze gemiddelde
participatieperiode is 6 tot 7 jaar. Met zo’n horizon is timing
minder belangrijk.
We zijn dan ook volop aan het investeren en hebben dit jaar
alweer twee mooie investeringen gedaan: letselschadebureau
JBL&G en cafetariaketen Kwalitaria. Maar ook exits gaan gewoon
door. Zo verkochten we zojuist ons belang in ICT-detacheerder
Working Spirit met een uitstekend rendement.
Maar we zijn natuurlijk niet blind voor de marktomstandigheden.
In de onderzoeken die we doen voorafgaand aan een investering
kijken we hoe het management van die bedrijven anticipeert
en reageert op veranderingen in hun omgeving. Niet voor niets
zeggen we altijd dat bij beoordeling en de performance van
bedrijven in het Midden- en Kleinbedrijf de factor management op
nummer één staat. Juist bij enige tegenwind en wat wolkjes voor
de zon wordt de rol van wie er aan het roer staat belangrijk. Dan
komen het echte ondernemerschap en leiderschap boven drijven.
De funding van ons nieuwe fonds hebben we begin dit jaar
succesvol afgerond. Met € 50 miljoen werd een recordbedrag
bijeengehaald. Daarmee is weer een mooie pot beschikbaar om
de komende jaren een aantal parels uit het Nederlandse MKB te
selecteren. Wij zien ernaar uit. Samen met onze ondernemers
en onze Informal Investors. Het draait om de ondernemer. De
windrichting kun je niet bepalen maar wel de stand van je zeilen.
Robert De Boeck
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DEAL-FLOW

DeLEED
verzachters
Gevallen in de Ziggo Dome door een gladde vloer? Letsel door
een aardbeving in Groningen? Aangereden door een elektrische
fiets? Of gebeten door de hond van de buurman? Voor vergoeding
van al dit soort schades kunnen slachtoffers terecht bij letselschadebureau JBL&G, waar Antea sinds kort in deelneemt.

Frederik Lieben en Steffy Roos du Maine:
‘Wij kiezen heel bewust de kant van het slachtoffer’

5

A

lgemeen directeur Frederik Lieben: “JBL&G is opgericht vanuit de
ervaring dat er veel andere letselschadebureaus zijn die over de rug
van slachtoffers veel geld verdienen.
Dit vinden wij een verschrikkelijke
manier van werken en daarom willen
wij anders zijn. Wij staan letselslachtoffers juist bij. Want als slachtoffer
kun je juridische hulp goed gebruiken en na een ongeval zit je niet te
wachten op ook nog eens extra kosten in de vorm van bijvoorbeeld een
nota van een advocaat of jurist. Een
cliënt van ons kantoor ontvangt daarom nooit een rekening. Wij dienen
onze nota in bij de verzekeraar van
de tegenpartij, zodat het slachtoffer
zelf niet met hoge kosten te maken
krijgt.”

2013 zwaaide zij de scepter bij het
door haar moeder in 2011 opgerichte
letselschadebureau. “Het voelt goed
om samen met Antea en het MT deze
stap te zetten. Het is tijd voor een
nieuwe fase. Ik heb mezelf misbaar
gemaakt. Ik besteed steeds minder
tijd op kantoor en doe er veel andere
dingen naast, zoals boeken schrijven
en podcasts maken over spiritualiteit
en zakelijk succes. Je moet als ondernemer loslaten. Veel ondernemers
willen alles zelf blijven doen onder
het mom “ik kan het zelf het beste”.
Met die houding kom je nooit toe aan
groei. Ik heb altijd gezegd “hoe minder operationeel betrokken ik ben
hoe meer ik bezig kan zijn met groei
en strategie.” Die keuze heeft ons ver
gebracht.”

In maart van dit jaar participeerde Frederik Lieben samen met 3
andere jonge leden van het Managementxteam en Antea in deze
succesvolle speler in de letselschademarkt.

Vestigingen

Procederen
Lieben startte zijn carrière bij een
bureau dat optrad voor verzekeraars.
Maar zijn voorkeur lag al vroegtijdig
bij de slachtoffers. Zo schreef hij tijdens zijn Rechten-studie al een scriptie over de versterking van de positie
van slachtoffers van letselschade. In
2016 maakte hij dan ook heel bewust
de overstap naar JBL&G waar hij
sinds kort algemeen directeur is. “Wij
treden alleen op voor slachtoffers en
nooit voor verzekeraars. Bovendien
hebben wij een voordeel ten opzichte
van advocatenkantoren die slachtoffers ook kunnen bijstaan. Wij hebben
een meer persoonlijke benadering en
zijn meestal minder commercieel dan
advocaten. Het is ook niet nodig een
advocaat in de arm te nemen; onze
medewerkers mogen in veel gevallen
ook procederen. Letselschade is een
van de weinige vakgebieden waar je
geen advocaat bij nodig hebt.”
Steffy Roos du Maine was tot voor kort
de 100%-eigenaar van JBL&G. Sinds

Het is JBL&G inderdaad voor de wind
gegaan. Toen Du Maine het bedrijf in
2013 overnam van haar moeder waren er 3 ZZP-ers. Nu heeft JBL&G
65 medewerkers in dienst en 5 vestigingen in Amsterdam, Rotterdam,
Deventer, Groningen en Den Haag.
Zij behoort hiermee tot de Top-2 in
deze markt. Frederik Lieben: “Die
vestigingen zijn belangrijk omdat we
dicht bij de klant willen zitten. We bezoeken verkeersslachtoffers thuis of
zij komen naar ons toe en willen dan
niet te ver reizen. Ook het aantrekken van personeel is makkelijker als
je meerdere vestigingen hebt. We zijn
van plan om ons netwerk verder uit
te breiden. Het zuiden van het land
is in ieder geval nog een witte vlek
voor ons. We willen graag in Tilburg
of Breda starten. Zodra we een goede
vestigingsmanager vinden dan openen we daar een vestiging.”

Ontslagzaken
Bovendien ziet de onderneming groeikansen door Arbeidsrecht toe te voegen aan haar assortiment. “Die markt
vertoont veel parallellen met letselschade en strookt met onze werkwijze.
Net als bij lestelschade helpen we gedupeerden in zijn of haar strijd tegen
een sterke wederpartij. Bij letselschade is de tegenpartij een verzekeraar;
bij ontslagzaken de werkgever. Als
iemand wordt ontslagen dan kunnen
wij voor hem of haar bijvoorbeeld een
vaststellingsovereenkomst controleren en de kosten daarvan komen voor
rekening van de werkgever.”
Steffy Roos du Maine ziet nog zoveel
groeimogelijkheden dat zij een deel
van de aandelen wilde behouden. “Het
is nog te leuk om niet betrokken te
blijven. Met de toetreding van Antea is
er weer sprake van een nieuwe dynamiek. We gaan samenwerken met een
Raad van Commissarissen, rapportages verbeteren, samen met Antea een
personeelsparticipatieplan opzetten.
Al die dingen gaan bijdragen aan een
verdere professionalisering van de organisatie.” Zij verwacht nog een grote
groei van de letselschademarkt. “Vooral de bewustwording bij slachtoffers
dat zij hun schade kosteloos kunnen
verhalen op de verzekeraar van de tegenpartij zal een sterke impuls geven
aan de markt. Nu zijn veel slachtoffers
daar nog niet van op de hoogte. Via
blogs en social media proberen wij ze
hierop te wijzen. Antea gaat geen spijt
krijgen van deze investering.” ■

FACTS & FIGURES
JBL&G
■ juridisch adviesbureau voor

letselschadeslachtoffers
Behalve door nieuwe vestigingen
zorgt ook de opkomst van de elektrische fiets voor een groei-impuls voor
JBL&G. Het aantal fietsongelukken
neem sterk toe. Lieben: “Niet alleen
kopen veel oudere, onervaren fietsers
een elektrische fiets, door de hoge
snelheid van de nieuwe fiets neemt
ook de ernst van het letsel toe.”

■ dochteronderneming MAB:
■
■
■
■

medisch adviesbureau
opgericht in 2011
top-2 speler
65 medewerkers
belang Antea: 64%

Website:
www.juridischbureauletselschade.nl

BEST PRACTICE
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MASTERCLASS
COMMISSARIAAT

in Achterkant van het
Gelijk-format

A

ntea is samen met Ebbinge 2 jaar
geleden begonnen met de organisatie van een Masterclass Commissariaat voor haar participanten. In
2 dagen worden door deskundige
sprekers de do’s en don’ts uiteengezet bij de vervulling van een commissariaat bij een bedrijf. Deze
Masterclass kan op positieve reacties van de deelnemers rekenen en
Antea zal doorgaan met de organisatie hiervan. Eind dit jaar zal een

nieuwe Masterclass voor geïnteresseerde Informal Investors uit fonds
IX worden georganiseerd.
Vanuit de groep van deelnemers
van de eerste twee Masterclasses
is de vraag gekomen om een terugkomdag te organiseren waarin vertrouwelijk over een aantal cases uit
de 30-jarige historie van Antea kan
worden gepraat. Antea heeft die
handschoen opgepakt en op 8 april jl.

De anekdotes uit 30 jaar ervaring werkten goed op de lachspieren

vond die terugkomdag plaats waaraan 15 commissarissen van deelnemingen en ex-deelnemingen meededen. Antea had gekozen voor een
Achterkant van het Gelijk-format,
waarbij op Socratische wijze een aantal dilemma’s werd voorgelegd aan
de deelnemers.
Al met al een zeer leerzame dag, die
werd afgesloten met een informeel
diner. ■

PRIJS
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Roelant Scheepens reikt de Award uit aan L Ten Cate-directeur Janneke van der Meij

Janneke van der Meij

WINT

Antea Award

L. Ten Cate-directeur Janneke van der
Meij heeft de Antea Award 2021 gewonnen. Die Award wordt toegekend aan
de beste ondernemer uit de Antea-portefeuille van het afgelopen jaar. Janneke kreeg de Award, die voor de 17e
keer werd toegekend, uitgereikt tijdens
het Nieuwjaarswebinar door Roelant
Scheepens, partner bij Antea. De jury
prees de Ten Cate-CEO voor de forse
winstgroei in 2021, de overschrijding
ten opzichte van het budget, het nieuwe
contract met een grote private label-

klant en de herstelde relatie met een
belangrijke leverancier. Ook de stappen die L. Ten Cate onder aanvoering
van Van der Meij, die pas in december
2020 aantrad, heeft gezet op het gebied
van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen, waren voor de jury een
belangrijk motief om de directeur van
het in Geesteren gevestigde bad- en
ondermodebedrijf tot winnaar uit te
roepen. In het juryrapport kregen ook
Richard Oosterhuis van ICT-detacheerder Working Spirit in Deventer en Ad

van Sprang van SAP-opleider iTrainee
in Den Bosch een eervolle vermelding.
Ook deze deelnemingen behaalden een
forse winstgroei, die normaal gesproken tot de winst van de Antea Award
hadden geleid, maar dit keer werden
zij overtroffen door de groei bij L. Ten
Cate. De jury bestond uit Peter van Es
(voorzitter van de Raad van Commissarissen van Antea Participaties VI),
Peter van Dobben de Bruyn (voorzitter
RvC VII en VIII) en Robert De Boeck
van Antea. ■

&
EVENTS
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ANTEA ART
Piet Mondriaan
Op 21 april jl. organiseerde Antea voor een selectieve groep fusie- en overnameadviseurs een rondleiding in Kunstmuseum in Den Haag bij de expositie
Rondom Mondriaan. Onder deskundige begeleiding van kunsthistoricus Benno
Hillebrand werd nader kennis gemaakt met het werk van Mondriaan.

Het Kunstmuseum in Den Haag was het decor
voor Antea Art

I

n 2022 is het 150 jaar geleden dat een van de grootste
kunstenaars van de twintigste eeuw geboren werd: Piet
Mondriaan (1872-1944). Kunstmuseum Den Haag, dat
met ruim 300 werken de grootste collectie Mondriaans ter
wereld heeft, laat dit niet ongemerkt voorbij gaan. Speciaal voor dit jubileum maken directeur Benno Tempel en
conservator Caro Verbeek een tentoonstelling waarin zij
laten zien hoe Mondriaan zich bewoog tussen zijn vrienden en tijdgenoten, en hoe groot zijn artistieke invloed is
op de kunstenaars na hem.
De Mondriaancollectie van Kunstmuseum Den Haag
illustreert Mondriaans gehele ontwikkeling waardoor
zijn weg naar de abstractie hier zo prachtig te volgen
is. Mondriaan veranderde vaak drastisch van stijl. Hij
ruilde zijn vroege donkere landschappen in voor de
speelse composities van De Stijl en de (mede door hem)
ontwikkelde Nieuwe Beelding. De Victory Boogie Woogie – het laatste schilderij dat Mondriaan maakte en een

Daan Haeck (Vondel), Tom Beltman (Marktlink) en
Tobias Taminiau (IRIS) hebben interesse in Mondriaan

hoogtepunt in zijn oeuvre - wordt in deze tentoonstelling als een grande finale gepresenteerd, maar ook als
een startpunt voor naoorlogse en moderne abstracte
kunst.
Kunstkenner Hillebrand liet tijdens de rondleiding zien,
dat Mondriaan geïnspireerd is door de muziek. Met name
de Jazz bracht hem een gevoel van ritme en variatie bij
dat terug te zien is in zijn werk.
Na de rondleiding werd bij een broodje op kantoor van
Antea, dat recht tegenover het Kunstmuseum ligt, stil
gestaan bij de situatie op de overnamemarkt in het MKB.
Antea herkent zich in het beeld dat door de adviseurs
werd geschetst: veel DGA’s in het MKB overwegen verkoop
van hun bedrijf. Ook de pre-exit waarbij een DGA een deel
van de aandelen verkoopt aan een investeerder en operationeel nog betrokken blijft, blijkt nog altijd zeer in trek
te zijn bij ondernemers én investeerders. ■

O R G A N I S AT I E
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ANTEA
breidt uit met
Investment Manager

Maarten Herreveld

M

aarten Herreveld is op 1 april jl. gestart als Investment Manager bij Antea. Maarten heeft onder meer een
achtergrond bij overname-adviseur Marktlink en investeringsmaatschappij Qmulus. In zijn laatste functie was
hij werkzaam op de M & A-afdeling van een groot assurantiebedrijf (Alpina Group) waar hij verantwoordelijk
was voor de strategische overnames van dit concern. Hij
zal zich bij Antea vooral bezighouden met het opsporen
van investeringsproposities en het ondersteunen van
portefeuille-bedrijven bij de uitvoering van een buyand-build strategie. Maarten Herreveld: “Ik had het goed
naar mijn zin bij Alpina en was niet van plan te verkassen, maar toen Antea me benaderde hoefde ik niet lang
na te denken. Antea is een toonaangevende speler in het

Midden- en Kleinbedrijf met een uitstekende reputatie.
Het toeval wil dat ik jaren geleden al eens contact heb
gehad met Robert De Boeck toen ze een Business Analist
zochten, maar ik miste toen nog de ervaring daarvoor.
Inmiddels heb ik elders veel ervaring opgedaan en pas
ik goed in het profiel. De ambities van Antea spreken
me aan.”
De uitbreiding van het Investment Team geeft de ambities van Antea aan. Gezien de omvang van Antea Participaties IX van € 50 miljoen is een forse groei van de
portefeuille voorzien. Het Investment Team van Antea
bestaat verder uit Analist Coen Binnerts en de partners
Pieter Wilde, Roelant Scheepens en Robert De Boeck. ■

INFORMAL INVESTORS
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BEDRIJFSBEZOEK

Frisse Blikken

‘Wij zetten organisaties in beweging’

O

p 13 juni jl. organiseerde Antea
voor haar participanten een bedrijfsbezoek aan consultancybureau Frisse
Blikken in Utrecht. Dit onderscheidende bedrijf is sinds 2019 een deelneming van Antea.
Management en medewerkers van
Frisse Blikken hadden voor de participanten een interactief programma
georganiseerd waarmee zij een indruk
kregen van de soort projecten die dit
bureau voor grotere organisaties uitvoert.

Frisse Blikken helpt bedrijven als Rabobank, ASML, Nationale-Nederlanden en
Arcadis met een ondernemende mindset en aanstekelijke energie om te veranderen, te vernieuwen en te versnellen.
De medewerkers zijn vooral young professionals die zorgen voor slagkracht in
projecten en met vernieuwende oplossingen zorgen voor resultaat.
Tijdens het bedrijfsbezoek is die frisheid van jong ondernemende talenten
goed overgekomen op de participanten.

Participanten krijgen uitleg van een Frisse Blikster

Na afloop werd bij een hapje en drankje
nog nader kennisgemaakt tussen de
Frisse Blikkers en de Antea-Informals.
De bedrijfsbezoeken die Antea met
enige regelmaat organiseert voor haar
participanten aan deelnemingen kunnen op een grote belangstelling rekenen. Op die manier krijgen de participanten een goed inzicht in de bedrijven
waarin zij (indirect) participeren. Aan
de andere kant vinden ook de bedrijven
het leuk om te zien wie hun uiteindelijke aandeelhouders zijn. ■

GOVERNANCE
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Raad van
Commissarissen
FONDS IX benoemd
T

ijdens de eerste Aandeelhoudersvergadering van fonds IX zijn tot commissaris benoemd Roland Pechtold, Wiet
Heerkens Thijssen, Sjouke Kuindersma
en Peter van Dobben de Bruyn. Van de
179 participanten hadden 55 aangegeven
interesse te hebben in deze functie. De
selectie was aan het bestuur van de Stichting Prioriteit die zich bezighoudt met de
voordracht. Selectiecriteria waren onder
meer een spreiding over de sectoren ICT,
Zakelijke Dienstverlening, Handel en

Industrie. Ook een spreiding over B-to-B
ervaring en consumentenproducten
was gewenst. Ervaring met commissariaten, affiniteit met het MKB en ervaring met het eigen ondernemerschap
mochten natuurlijk niet ontbreken.
Eén commissaris (Peter van Dobben de
Bruyn, ex-directeur van Arbo Support)
heeft eerdere ervaring als commissaris
bij een Antea-fonds. De Raad van Commissarissen van een fonds opereert feitelijk als een Investment Committee.

Zij zijn betrokken bij besluitvorming
over nieuwe participaties en exits. Tot
voorzitter van de RvC is benoemd Wiet
Heerkens Thijssen. Hij is onder meer
actief geweest bij McKinsey en als CFO
en CEO bij verschillende retailketens
(onder meer Pipoos en Oil & Vinegar).
Roland Pechtold heeft een achtergrond
bij diverse ondernemingen in vooral de
energiesector. Sjouke Kuindersma tenslotte heeft ruime ervaring als DGA in
de ICT-sector. ■

EXITS
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Succesvolleverkoop
WORKING SPIRIT

A

ntea heeft opnieuw een zeer succesvolle exit gerealiseerd. Na de spectaculaire verkopen van de participaties in
APOC en Palladio uit fonds VII in 2020,
was het dit keer de beurt aan fonds VIII.
Op 10 mei jl. werd ICT-detacheerder
Working Spirit uit Deventer verkocht
aan Unica in Hoevelaken. Unica is een
van de grootste technisch dienstverleners van ons land met activiteiten
in installatietechniek, energie, ICT en
smart buildings. Internationaal private
equity-fonds Triton is grootaandeelhouder in Unica. Antea had een belang in
Working Spirit van 60% sinds september 2018.
Door Antea is op deze investering een
uitstekend rendement behaald van 52%

(IRR) per jaar. De money multiple (dat
wil zeggen de verkoopopbrengst in relatie tot de kostprijs) bedroeg 4,6 in een
periode van ruim drieënhalf jaar.

lijk. Samen met Antea hebben we een
professionaliseringsslag gemaakt die
heeft geleid tot deze mooie verkoop
aan Unica.”

De opbrengst is inmiddels uitgekeerd
aan de participanten in fonds VIII.

Robert De Boeck: “We hebben heel goed
samengewerkt met het management en
de bij onze toetreding gevormde Raad
van Commissarissen. De onderneming
heeft sinds onze deelname een forse
autonome groei doorgemaakt die mede
heeft geleid tot een bijzonder fraai rendement op deze investering voor onze
participanten. Met Unica is een hele
goede partner voor de onderneming en
het personeel in huis gehaald. Wij wensen het management van Working Spirit een mooie toekomst toe binnen het
Unica-concern.” ■

Beide partijen kijken met tevredenheid terug op de samenwerking.
Richard Oosterhuis, CEO van Working
Spirit: “We hebben destijds bewust
gekozen voor Antea als aandeelhouder
vanwege de vrijheid die zij bieden aan
ondernemers. Na bijna 4 jaar samenwerking kan ik zeggen dat die belofte
volledig is waargemaakt. Antea geeft
je als ondernemer veel operationele
vrijheid en ze helpen je waar moge-

‘Een uitstekend rendement van 52% per jaar’

Richard Oosterhuis en Robert De Boeck

EVENTS

13

De winnaars Cas Weijenberg (Morph), Paul Snip (Bedrijfskredietadvies), Ellen Jansen (ABN AMRO) en Maurits van Balen Blanken (Relay)

Fusie- en
overname-adviseurs
op de

SPORTIEVE TOER
H

et is een traditie: op de tweede dinsdag van juni
organiseert Antea de Tennis-Clinic voor Fusie- en
Overname-adviseurs. Dit evenement heeft inmiddels
een vaste plek in de agenda van veel overnamespecialisten. Op 14 juni jl. deden 50 Corporate Financeadviseurs mee aan dit event bij tennisclub Leimonias
in Den Haag. Leimonias is de oudste tennisclubs van
Nederland en is schitterend gelegen aan de Klatteweg in Den Haag: een groene oase in deze wereldstad.
Gestart werd met een Clinic onder leiding van Burgersdijk Tennis waarbij de volley, smash en service werden
geoefend. Daarna werden drie dubbels gespeeld, waarbij bij de teamindeling rekening was gehouden met
de speelsterkte. Mede vanwege de dit jaar weer schit-

terende prijzen ging het er fel aan toe in de wedstrijden. De prijswinnaars waren bij de heren: 1. Maurits
van Balen Blanken (Relay) 2. Cas Weijenberg (Morph)
3. Paul Snip (Bedrijfskredietadvies). Bij de dames ging
de hoofdprijs naar Ellen Jansen (ABN AMRO). Na de
prijsuitreiking en een kort praatje van Robert De Boeck
waarbij hij stilstond bij de ontwikkeling van Antea en
zijn nieuwe collega Maarten Herreveld voorstelde vond
een borrel en Indisch buffet in de buitenlucht plaats.
Antea kan weer terugkijken op een geslaagd sportevenement voor deze groep intermediairs, die belangrijk
is voor haar deal-flow. Volgend jaar staat 13 juni 2023
(de 2e dinsdag in juni) alweer in de agenda’s voor de
volgende Antea Tennis-Clinic. ■

NIEUW FONDS
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Joris Luyendijk
‘Topmanagers hebben de neiging een
kopie van zichzelf te zoeken’

S

chrijver/journalist Joris Luyendijk was de key-note
spreker tijdens de Introductiebijeenkomst van Antea Participaties IX in CORPUS in Oegstgeest. Na zijn veelgeprezen boek over bankiers (onder de titel Dit kan niet waar
zijn) heeft hij inmiddels zijn boek over Kansengelijkheid
voltooid onder de titel Zeven vinkjes. Voor de Antea-relaties gaf hij alvast een voorproefje onder de prikkelende
titel Waarom mannen zoals Joris Luyendijk in ons land zo
vaak de baas zijn. Toen hij zich voorstelde aan het 250-koppige publiek zei hij dat hij arrogantie had gestudeerd in
Leiden met als bijvak rechten. Hij ging vooral in op de
menselijke neiging van veel topmanagers om een kopie
van zichzelf te zoeken bij de selectie van mensen en niet
buiten de gebaande wegen te zoeken. Luyendijk stak de
hand in eigen boezem. Hij had zich nooit gerealiseerd hoe

bevoorrecht hij was als witte, hetero-man met Gymnasium, een universitaire studie en hoog opgeleide ouders.
“Ik was een harde werker die zijn hele jeugd een krantenwijk had en die voetbalde en zeker niet hockeyde. Ik,
deel van de elite”? Pas toen hij bij The Guardian in Londen ging werken ondervond hij aan den lijve wat het is
om een buitenstaander te zijn die de locale cultuur niet
kent. In zijn presentatie en boek beschrijft hij hoe lastig
het is voor klasse-migranten, dat wil zeggen mensen die
bijvoorbeeld geen hoogopgeleide ouders hebben, om zich
welkom te voelen als ze bij een advocatenkantoor of bank
gaan werken.
Bewust was gekozen voor Joris Luyendijk als spreker bij
de lancering van het nieuwste private equity-fonds van
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in topvorm in CORPUS
Het netwerken mocht niet ontbreken

‘In Leiden heb ik arrogantie gestudeerd
met rechten als bijvak’

Antea. Pieter Wilde, partner bij Antea: “Voor ons als investeerder is de selectie van management één van de belangrijkste taken. We zeggen altijd dat er drie dingen belangrijk
zijn bij participeren: 1. Management 2. Management en 3.
Management. Het boeiende betoog van Joris gaf een originele invalshoek bij deze management-selectie en was voor
velen een eye-opener.”
Deze Introductiebijeenkomst was een geslaagd startsein
voor de introductie van het inmiddels negende participatiefonds van Antea. Robert De Boeck, die zich bij Antea onder
meer bezig houdt met de funding: “We kunnen inderdaad
spreken van een zeer succesvolle plaatsing. De interesse
was overweldigend. Zowel bij bestaande participanten als
bij nieuwe relaties bestond veel interesse in deelname. Bin-

nen 2 maanden hebben we besloten de inschrijving voortijdig te sluiten. Met een fondsvermogen van € 50 miljoen zijn
we ruim boven de omvang van fonds VIII uitgekomen, dat
€ 31,5 miljoen groot was.”
Derde partner Roelant Scheepens legt uit waarom hij zo
blij is met deze omvang. “Dit stelt ons in staat ook grotere transacties te doen waarmee het bereik van dit fonds
wordt vergroot. De participatie die fonds IX heeft gedaan
in fastfoodketen Kwalitaria is daar een goed voorbeeld
van. Die hadden we niet kunnen doen bij de omvang van
fonds VIII en nu wel. Antea wordt hiermee ook voor fusieen overname-adviseurs een nog interessantere partij voor
ondernemers die hun bedrijf geheel of gedeeltelijk willen
verkopen.” ■

DEAL-FLOW
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De directie van Kwalitaria en Antea laten zich het Kwalitaria-assortiment smaken

Vrijheid IN
gebondenheid
Antea neemt sinds april deel in Kwalitaria, de grootste cafetariaketen van Nederland. Met 134 franchisevestigingen is de honger
nog niet gestild. DGA Antonio Stroes en algemeen directeur
Joep Leemans willen over 5 jaar 200 vestigingen hebben en
de meest duurzame speler in de sector zijn.
Joep, dat klinkt nogal ambitieus.
Hoe ga je dat voor elkaar
krijgen?
“Door locaties en franchisenemers te
vinden. Qua locaties hebben we geïnvesteerd in een software-programma
waarmee we witte vlekken in het
land kunnen traceren. We hebben
200 potentiële locaties geïdentificeerd die een omzet van tenminste

€ 500.000 per jaar kunnen behalen.
Ieder dorp of stad verdient een Kwalitaria. Vervolgens zoeken we daar
een franchisenemer bij. Allereerst
werven we via Internet en blogs en
vlogs nieuwe ondernemers die met
ons in zee willen gaan. Daarnaast
zien we steeds meer bestaande Kwalitaria-franchisenemers die er een
vestiging bij willen hebben. Zeker

in het nieuwe takeaway/deliveryconcept waarbij we kleinere winkels
opzetten met een beperkter assortiment die vooral gericht zijn op afhalen en bezorgen is het eenvoudiger
voor een franchisenemer om uit te
breiden met 1 of 2 extra vestigingen.
En tot slot richten we ons op zelfstandige cafetaria’s die willen aansluiten
bij onze formule.”

17

Waarom zou een zelfstandig ondernemer dat doen?
Antonio Stroes: “Voor een zelfstandig
ondernemer is het lastig om overal
goed in te zijn. Inkoop, Marketing,
Bezorging, er komt veel bij kijken. Een
ondernemer die zich bij ons aansluit
krijgt hulp van een sterke professionele partner die hem of haar veel werk
uit handen neemt op al die terreinen.
Door onze schaalgrootte bieden we
hen veel voordelen. Bijvoorbeeld op
het gebied van duurzaamheid lopen
we voorop. Ik zeg altijd: sterke
merken werken.”
Joep Leemans vult hem aan:
“De ondernemer staat bij ons
centraal. Die moet je het gevoel
geven zelfstandig ondernemer te zijn.
Bij ons zijn zij veel minder gebonden
dan bij andere franchise-formules in
de foodsector waar zij geen enkele
vrijheid hebben in de inkoop en in de
keuze van het assortiment. Je zou bij
ons kunnen spreken van vrijheid in
gebondenheid. Bovendien ligt de fee
die ze betalen fors lager dan bij andere
formules. En ook het bedrag dat ze zelf
op tafel moeten leggen om een vestiging te beginnen is lager. Het is cruciaal dat de franchisenemers een goede
boterham kunnen verdienen. Als het
bij hen regent druppelt het bij ons.”
Kunnen jullie een voorbeeld geven
van jullie toegevoegde waarde als
franchisegever?
“We hebben als grootste keten een
naamsbekendheid die een zelfstandig cafetaria nooit voor elkaar kan
krijgen. We hebben net twee Foodservice Awards gewonnen: voor de
beste snackbar en beste warme maaltijdbezorging. Al sinds 2014 bezorgen
we. Toen we daarmee begonnen verklaarde iedereen ons voor gek. Inmiddels hebben bijna alle franchisers ons
bezorgconcept omarmd. Dat heeft ze
door de Coronatijd heen geholpen. Nu
behalen we bijna 50% van de omzet uit
bezorgen. Dat kan via Thuisbezorgd.nl
maar ook via ons eigen platform, dat
zojuist compleet is vernieuwd. De

franchisenemers betalen via ons platform een lagere fee dan bij een bestelling via Thuisbezorgd”, aldus Stroes, de
man die sinds 1997 de scepter zwaait
bij Kwalitaria en zojuist een deel van
de aandelen verkocht aan Antea en
vier directieleden.
Leemans wijst nog op 2 recente
zaken die de toegevoegde waarde van
Kwalitaria voor de franchisenemers
illustreren. “We hebben zojuist een
fantastische deal kunnen doen met

‘Sterke merken werken’
een energieleverancier die we aanbieden aan al onze cafetaria’s. Hierdoor
kunnen ze tientallen procenten aan
energie besparen. Verder hebben we
samen met Antea een nieuwe financieringsovereenkomst met de Rabo
gesloten, waarbij Rabo ook bereid is
nieuwe franchisenemers te financieren waardoor het bedrag dat zij zelf
op tafel moeten leggen fors omlaag
is gegaan. Zelfstandig krijgen ze dat
nooit voor elkaar.”
Antonio, waarom heb je een deel
van de aandelen verkocht aan
Antea en het management?
“In 2019 werden ik en mijn vrouw
getroffen door een ernstige ziekte.
We zijn daar goed uitgekomen, maar
het zet je wel aan het denken. Vanuit
de verantwoordelijkheid richting de
personeelsleden en de vele franchisenemers die ik al jaren ken was het
zaak de afhankelijkheid van mijzelf
af te bouwen. Ik heb een uitstekend
directieteam dat al lang bij het bedrijf
werkt en in deze transactie hebben zij
hun aandelenbelang verdubbeld. Met
Antea hebben we een sterke partner
in huis gehaald die goed bij ons past.
Hun filosofie om de ondernemer veel
vrijheid te geven past in onze franchisecultuur. Ook de samenwerking
met Antea kun je zien als vrijheid in
gebondenheid.”

Een dag na de transactie lanceerde
het CDA het plan om een verbod
op snacks voor jongeren tot 18 jaar
te introduceren. Joep, wat dacht je
toen je dat las?
“Daar gaan we weer. Dit is framing. We
zijn een makkelijk slachtoffer. Als een
dikke man uit een cafetaria komt is het
een dikzak; komt-ie uit een 2-sterrenrestaurant dan is het een Bourgondiër.
Dit imago is zo onterecht. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor Obesitas. Nog
geen 1% van de totale consumptie in
Nederland komt van cafetaria’s.
In supermarkten kun je roze koeken kopen, chips, cola, saucijzenbroodjes en daar hoor je niemand
over. Zij komen er mee weg. Wij
doen als Kwalitaria juist heel veel
op dit gebied. In al onze recepturen
hebben we een reductie van 25% suiker, zout en vet gerealiseerd en een
toename van 20% in groenten. En we
hebben steeds meer vegetarische producten in ons assortiment.” Vol passie gaat de bevlogen foodondernemer
verder: “Dat past ook in ons doel om
een voorloper te zijn op het gebied van
duurzaamheid. We hebben net een
plan opgesteld om in 2030 60% CO2reductie te realiseren. We kopen onze
kip en eieren in bij Kipster, de meest
duurzame kippenboerderij ter wereld
en zijn nagenoeg volledig plofkipvrij.
Al onze verpakkingen zijn van karton
en we hebben een saus voor op onze
burgers ontwikkeld waarmee we 7500
kilo tomaten per jaar besparen. Het
CDA wil geen cafetaria’s rondom scholen. Ik ben ervan overtuigd dat veel
wethouders zullen zeggen: “OK, maar
met uitzondering van Kwalitaria.” ■
FACTS & FIGURES
KWALITARIA
■ 134 cafetaria’s (franchise)
■ opgericht in 1994
■ consumentenomzet € 58

miljoen
■ 26 medewerkers
■ belang Antea: 55%

website: www.kwalitaria.nl

COLUMN
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Godenzonen

ucces leidt vaak tot arrogantie. Kijk maar naar Ajax en
de Overmars-affaire. Marc Overmars, weer een voorbeeld
van mijn Kleine Mannetjes-Syndroom theorie. Die zoeken
overcompensatie. Tot 6 maanden geleden had ik nog nooit
van een Dickpic gehoord. Toen ik bij The Voice-affaire het
woord voor het eerst hoorde dacht ik dat het een begrip
was uit Animal Farm van George Orwell. De Dickpigs als
naam voor de varkens aan de top van de pyramide die
door de rest van de maatschappij als lul worden gezien.
Marc Overmars is zo’n lul. Maar hij is niet de enige. Wat
te denken van Ajax-woordvoerder Miel Brinkhuis die in
een interne call de slachtoffers veroordeelde omdat ze
de zaak niet binnenskamers hebben gehouden. Maar de
grootste Dickpig van Ajax is algemeen directeur Edwin van
der Sar, de man met een uitstraling van een fruitvlieg. Zijn
interview met Hans Kraay Jr. kan in iedere mediatraining
worden gebruikt. Het deed me denken aan Ella Vogelaar die
ooit wegliep voor Rutger Castricum. Op de vraag waarom
het contract met Overmars werd verlengd terwijl er toen
al klachten tegen hem waren
ingediend, antwoordde de Ajaxleider: “Geruchten zijn leuk, maar
daar kan ik niks mee”. Deze man
is de grootste club van Nederland
onwaardig. Het lijkt wel of we
met de voorzitter van FC Bal
op het Dak uit de Vierde Klasse
van doen hebben. Ik hoorde
hem ooit op het veld de F-Side vermanend toespreken na
spreekkoren. Het is alsof kinderjuffrouw Sharon Dijksma
de Bunnik-side bij FC Utrecht of piepkuiken MarcMarie Huijbregts de King-side bij Willem II toespreekt.
Allemaal de verkeerde stem. Niet voor het eerst liet
Van der Sar weinig empathie zien. Een trainingskamp
organiseren in Qatar, een land waar de mensenrechten
worden geschonden, een voetballer die verdacht is van
een steekpartij (Quincy Promes) gewoon opstellen, pas
na anderhalf jaar op bezoek gaan bij de familie van Appie
Nouri en de quarantaineregels aan je laars lappen. Keer op
keer laat de Ajax-leiding merken dat ze menen boven de
wet te staan. Niet zo verwonderlijk als je jezelf Godenzonen
noemt. Doet me denken aan menig Koningshuis dat
meent door God op die plek neergezet te zijn. Misschien
verklaart dat het gedrag van Royals als Prins Andrew of
onze eigen Alexander. Andrew die er door betaling van
€ 14 miljoen mee wegkomt dat-ie een minderjarig meisje
drie keer misbruikt heeft. Maar ook onze eigen Koning
laat stelselmatig het gedrag van een Godenzoon zien met
zijn speedboot, zijn Kroondomein, zijn roofkunst en de
feestjes voor zijn dochter tijdens de lockdown. Misschien

kan Willem-Alexander zijn vakantiehuis in Griekenland
beschikbaar stellen voor de vluchtelingen uit
Oekraïne. O nee, daar lopen ze gevaar. Onze
Koning schijnt naast Poetin te wonen. Denk je
veilig te zijn bij de koning van Nederland en dan zie je
hem opeens een tochtje maken in zijn speedboot met de
man die je het meeste vreest. Het Westen neemt volop
sancties tegen de Russische despoot. Wekenlang hebben
knappe koppen zitten nadenken hoe ze hem het hardst
kunnen treffen. Opeens waren ze eruit: Rusland mag niet
meedoen aan het Songfestival. Dat idee moet vast van een
Nederlander zijn gekomen. In een land waar Snollebollekes
de populairste zanger van het land is en The Masked Singer
miljoenen kijkers trekt zien ze dat als de zwaarst denkbare
straf. Over The Masked Singer gesproken: het valt me mee
dat er nog geen Me Too-gevalletje over deze John de Molproductie naar buiten is gekomen. Met een masker op ben
je onherkenbaar als dader. Door de Oekraïne-oorlog is alle
aandacht van Me Too afgewend. Als er ooit een moment
was dat je als BN-er het beste een
Me Too-gevalletje zou kunnen
opbiechten, dan is het nu wel.
Vijf maanden geleden stond
je dan groot op de voorpagina,
maar nu kom je weg met een
klein berichtje op pagina 15 van
de krant.

‘Edwin van der Sar,
de man met de uitstraling
van een fruitvlieg’

Terug naar Ajax. Begrijp me goed: ik heb niets tegen Ajax
als voetbalclub. Ze spelen schitterend voetbal. Ik heb niet
als vele Rotterdammers uit Zuid last van het Calimerosyndroom. Ik kijk er met een bedrijfsbril naar. Hoe kan
het dat een beursgenoteerd bedrijf met een omzet van
€ 125 miljoen wordt geleid door een stelletje Dickpigs? Ik
ben benieuwd wie de opvolger van Van der Sar wordt. Zal
wel geen zeven vinkje worden. Het is tijd voor feminien
leiderschap bij Ajax. Een vrouw is minder agressief, is
meer empathisch en meer gericht op samenwerken en
heeft een luisterend oor. Ik dacht zelf aan Glennis Grace.
Vrouw, zwart, Amsterdams en media-ervaring. Glennis,
veel succes. Je moet wel één ding beloven: noem jezelf
nooit Godendochter. ■
Robert De Boeck
Directeur Antea

Ook te volgen op
via: Twitter.com/RobertDeBoeck
en maandelijks met een column in de Quote
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‘De Dickpigs worden door
de rest als lul gezien’

Antea, Stadhouderslaan 100, 2517 JC Den Haag, Nederland.
Tel. 070-311 59 59, E-mail: info@antea.nl, Internet: www.antea.nl

